
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'כי תצא' בפרשתדיק ורשע צ

מצות מלקות למי שחייב , ב"שביעי", יש ת כי תצאקרוב לסוף פרש
לומדים חז"ל מלקות וגם מצות "פן ֹיסיף", לא להרבות במלקות, ממנה 

. בתור וכל המרים יד על יהודי נקרא רשע ,שאסור להכות יהודי בכלל
מיתה. ם גחייב גוי מרים יד על יהודי ח"ו הוא דבר שמסתעף מזה, אם 

כי יהיה ריב בין יש שלשה פסוקים במצוות האלה, והם מתחילים "
אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את 

ן הרבה פסוקים בחמשה חומשי תורה שיש בהם את ההיקש ". איהרשע
זה אחד הפסוקים העיקריים. מה שעוד יותר מיוחד  –בין צדיק לרשע 

המפרשים  –בפסוק הזה, "והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע" 
מסבירים, ויש גם שיחה של הרבי על כך, שלכאורה כל הביטוי הזה 

אים ריב בין אנשים לפני מיותר. מה שופטים עושים בכלל? כשמבי
שופטים, מה החידוש בכתוב "והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע"? 
פשיטא, זה תפקידו של השופט, להצדיק את הצדיק ולהרשיע את 

והיה אם ִבן הכות הרשע והפילו הֹשפט הרשע! מה כתוב בהמשך? "
ארבעים יכנו ". הפסוק השלישי הוא "והכהו לפניו כדי רשעתו במספר

 ".ֹיסיף פן ֹיסיף על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך לא
תעשה. -מצות עשה ומצות לא –לפי הרמב"ם יש כאן שתי מצוות 
שאם באמת מתברר שהוא חייב  –מצות עשה "ואם ִבן הכות הרשע" 

 –ז אנשים בתורה שחייבים מלקות "מלקות צריך להֹכתו. כתוב שיש ר
מנותא". רז בגימטריא אור יש משהו במלקות שהוא רז, "דא רזא דמהי

בלוח "היום יום" כתוב שמי שיודע את הרז של הדבר יכול להאיר  –
אותו. יש רז מיוחד בנוגע למצות עשה של "והיה אם ִבן הכות הרשע 
והפילו הֹשפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר. ארבעים". חז"ל 
 ,מסמיכים את שני הפסוקים, כי לא נותנים לו ארבעים מלקות ממש

"במספר ארבעים", המספר הסמוך  –אלא רק ארבעים חסר אחת 
לארבעים, ולא מגיעים לארבעים. לא כתוב "והכהו ַבמספר" אלא 
"והכהו ְבמספר", סימן שהוא סמוך לפסוק הבא. בפסוק השני יש מצות 
עשה, "והכהו לפניו", ובפסוק הבא מצות לא תעשה, "ארבעים יכנו לא 

ים כלל גדול, שכל מקום שכתוב "פן" הוא ֹיסיף פן ֹיסיף". חז"ל לומד
"פן ֹיסיף על אלה מכה רבה ונקלה אחיך  –תעשה -מצות לא –לאו 

 לעיניך". 
על פי פשט כשכתוב "והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע" מדובר 

". "כי יהיה ריב בין אנשים –בשני אנשים, כמו שכתוב בתחלת הפסוק 
לא  –ונגשו אל המשפט ושפטום" יש פה שני אנשים ויש ביניהם ריב, "

כתוב "ונגשו אל השופט" אלא "אל המשפט", כדי לתת מלקות צריכים 
שלשה דיינים מוסמכים. יש פה אחד שיוצא צדיק ושני שיוצא רשע. 
אבל יש הרבה פירושים, החל מחז"ל גופא, שרומזים שכאן בעצם 

שע" מדובר באדם אחד, כמו שאמרנו קודם לגבי "תהי צדיק ואל תהי ר
בתוך אדם אחד יש צדיק ורשע. צריך להצדיק את הצדיק שבו,  –

מעלה, ויש גם רשע בתוך האדם וצריך להרשיע -להגביר אותו מעלה
אותו. כשאתה מרשיע את הרשע שבתוכך אתה משפיל, מדכא, אותו 

עוד מעט ראש השנה, שכל הסודות שלו  –מטה. אז נעשית נסירה -מטה
שר להחזיר פנים בפנים ולעשות ואחרי הנסירה אפ –הם נסירה 

ונקלה אחיך נסירה היא הבדלה, ואחר כך יש המתקה. "המתקה. 
". חז"ל אומרים, ורש"י מביא בפשוטו של מקרא, שכל היום הוא לעיניך

המצוה של נקרא רשע, אבל כיון שלקה הוא נקרא אחיך. כלומר, 
לעשות ממנו בעל  –מלקות היא לקחת רשע ולעשות ממנו "אחיך" 

זו הלשון, כל היום הוא  ובה, שגם יותר גבוה מהצדיק דמעיקרא.תש
 נקרא רשע, ופתאום הוא נעשה אחיך. 

צריך להתבונן בתוכי, לזהות בתוכי את הצדיק שבי ואת הרשע אם כן, 
לא לחשוב שאני רק צדיק, בכל אחד יש  –שבי. לא להיות צדיק הרבה 

וכולנו "הלואי ם בתוך עצמו. התניא הוא ספר של בינונים יאת השני
בינוני". הגדר של בינוני שיש לו צדיק ורשע בתוך עצמו, וכל הזמן יש 

"ונגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את  –משפט 
פרשת כי תצא נקראת תמיד בחדש אלול, סימן שהיא שייכת . "הרשע

לעבודת חדש אלול, חדש של תשובה. יש נסירה ולאחריה נעשית 
 ולה. המתקה גד

, שהרשע בולע את ה"צדיק "בבלע רשע צדיק ממנו" בהמשך כתוב
אבל  (,אבל לא יכול לבלוע צדיק גמור)את הצדיק היחסי כלפיו , ממנו"

כמה  ."חיל בלע ויִקאנובסוף הוא יקיא אותו, כמו שהפסוק אומר "
וכאשר מדובר בתוך האדם  –שקשה שלפעמים הרשע בולע את הצדיק 

 –הכוונה שהיצר הרע גובר על היצר הטוב, על הנפש האלקית  ,גופא
סופו  – בסוף יהיה טוב, הכי טוב, "חיל בלע ויִקאנו מבטנו ֹיִרשנו אל"

לצאת, יחד עם כל הניצוצות הקדושים שיש ברשע, והכל יחזור למוטב, 
   נדח". "לא ידח ממנו

כמו שהרשע לפעמים בולע את הצדיק, כך כתוב שהוא "מכתיר את  
תוקף אותו  גם –שהוא סובב אותו, מקיף אותו  הצדיק". מה הכוונה?

רשע )מקיף לשון תוקף(, משתלט עליו. מה הפנימיות של הביטוי "
"? אלה שני ביטויים סמוכים בנבואת חבקוק. כתוב מכתיר את הצדיק

"אם  –חבקוק היא נבואה מיוחדת, נבואת מלך המשיח שהנבואה של 
יתמהמה חכה לו בא יבא לא יאחר". מה הפנימיות של הביטוי "רשע 
מכתיר את הצדיק"? הרי כשאני סתם אומר את המלה "מכתיר" איני 

תוקף, משתלט ובולע, אלא על הכתרת -מקיף-חושב על מישהו שסובב
ק פעם אחת בתנ"ך, שדרך אגב, מופיעה ר –המלה "מכתיר"  .מלך

אומרת שודאי שאף על פי שהפשט  –בביטוי "רשע מכתיר את הצדיק" 
שהוא מקיף אותו ומשתלט עליו, בולע אותו כפי שכתוב בהמשך, 
התכל'ס והפנימיות היא שבסוף הרשע בעצמו יכתיר את הצדיק. כמובן, 

הוא  –אחרי שהרשע יעשה תשובה. לרשע יש פוטנציאל שאין לצדיק 
ות בעל תשובה, וודאי יהיה, במקום שבעלי תשובה עומדים אין יכול להי

מי נותן צדיקים גמורים יכולים לעמוד. לצדיק בלי הרשע אין כתר. 
את הכתר שלו? הרשע, "רשע מכתיר את  –גם הצדיק שבי  –לצדיק 

הצדיק". קודם הוא בולע אותו, אבל בסוף מתברר שהוא נותן לו את 
 הכתר שחסר לו.

מגיע למקום  ואעד שה ,לעשות תשובה כל כךצריך הרשע כלומר, 
ובעצם הוא מכתיר את הצדיק, נותן  –הכתר  –שהצדיק לא עומד בו 

 (י' אלול ע"ג)         לצדיק את הכתר, בתשובה שלו, תשובת חדש אלול.

 
 אור החיים הקדוש לפירבעה תנאי תפלה א

אומר שבכל תפלה לה' יש ארבע בחינות, ארבעה  הקדוש האור החיים
 :תנאים

כל תפלה התנאי הראשון של התפלה הוא "בקש רחמים כעני בפתח". 
בלקוטי  של ר' נחמן מה התורה השניה אמתית היא שלאדם אין כלום.

מוהר"ן? שכלי הזין של המשיח הוא התפלה שלו. אם רוצים גאולה 
ל המשיח. התנאי הראשון ומשיח צריך להתעצם עם עבודת התפלה ש

. משיח משיחסופי תיבות  –" חבפת יכענ םרחמי ששל התפלה הוא "בק
כמו "ויצא יצחק לשוח בשדה", ואין שיחה אלא לשון  –גם לשון מׂשיַח 

שכל התפלות הן בחינת קרבן, אבל במנחה אומר תפלה. הרבי הרש"ב 
יש גם מעלה של קטרת )כמו שנאמר במפורש "תכון תפלתי קטרת 

"לא נענה אליהו אלא בתפלת  –לפניך משאת כפי מנחת ערב"( 
שהיא אין סוף יותר מקרבן, היא על המזבח הפנימי וקרבן  –המנחה" 

א כנראה כל הזמן הועל המזבח החיצון. משיח מתפלל תפלת מנחה, 
לכן הוא גם קשור לאליהו הנביא, שבא איתו יחד, וזו , בבחינת מנחה

 ראשון הוא "בקש רחמים כעני בפתח".תפלתו. בכל אופן, התנאי ה
זו הלשון שלו. מזכיר  – לכוון אל מקור הרחמיםהתנאי השני הוא 

במסורת החסידות שהיו כותבים פ"נ לרבי כותבים "אנא לעורר רחמים 
רבים ממקור הרחמים והחסדים האמתיים" )יש כמה נוסחאות איך 

 301גליון מס' ותשע" כי תצא  ב"ה שבת פרשת   



ביטוי שלו. כותבים(. בכל אופן, הכוונה היא אל מקור הרחמים, זה ה
י פונה? אל מצד אחד אני מרגיש את עצמי כעני בפתח, אבל למי אנ

עוד בחסידות הענין הזה? אצלנו קוראים  מופיעמקור הרחמים. איך 
לזה היחוד של שפלות ורחמים, יסוד היסודות של כל הלימוד שלנו. הא 

לפי שפלות האדם כך הוא גם מסוגל להרגיש את רחמי  –בהא תליא 
אדם לא בשפלות, "עני בפתח", הוא לא מרגיש כמה ה' שמים. אם ה

מרחם עליו. לפי כמה שה' מרחם עליו, חוזר חלילה, כך הוא בתכלית 
השפלות. "השפל באמת", רבי מנחם מענדל מויטבסק, בעל פרי הארץ, 

אצלו השפלות שמעורר ומרגיש את  –גם מרא דאתרא דארץ ישראל 
 מקור הרחמים. 
כעני בפתח, דבר שני לכוון אל מקור בקש רחמים להוא מתחיל 

. הרי תפלתי לה' היא בעת רצון, לחוש עת רצוןהרחמים, ודבר שלישי: 
"ואני תפלתי לך הוי' עת  –כך פותחים את התפלה בכל יום בבקר 

בלקו"מ שצריך תמיד להתפלל, וכתוב רצון". יש הלכות מתי מתפללים, 
שות לעת רצון. אם "הלואי אם יש כוונה או אין כוונה, אך צריך עדיין רגי

סימן  –כך אומר רבי יוחנן ומובא בתניא  –שיתפלל אדם כל היום כולו" 
שבפוטנציאל כל רגע יכול להיות עת רצון, אבל צריך לחוש עת רצון. 

למה אני פותח את  –נחזור למאמר חז"ל "מלה בסלע משתוקא בתרין" 
ח את הפה? הפה בכלל? אפילו בלי השאלה של הדבקות, למה אני פות

אני פותח את הפה כי אני מרגיש שיש סיכוי להשיג את המבוקש שלי 
יש לי אמונה חזקה ותקוה חזקה  –זו אמונה וזו תקוה ברגע הזה. 

שכעת, כל רגע, אני יכול לפנות לעצמותו יתברך ולבקש ממנו מה שיש 
לי על הלב. הרי "עבודה שבלב זו תפלה", כלומר שבמודעות שלי אני 

שכל רגע אפשר  –כמובן  –גיש עת רצון. החידוש הוא צריך להר
להרגיש שזו עת רצון, כמו שאומרים כל בקר לפני התפלה, היינו התנאי 
השלישי. יש אפילו רמז שזה גם תלוי בשפלות שלך, חוזר ל"עני 

וי בשפלות? עושים גימטריא בפתח". איך אני יודע ש"עת רצון" תל
 ן.ה בשפלות כל רגע הוא עת רצו. אם אתשפלותשוה  רצון עת :פשוטה

מה התנאי הרביעי של תפלה? שאם אתה כבר בא לבקש משהו, 
, שלא מתפרשת לפרש את הבקשה בצורה ברורהש"מלה בסלע", צריך 

לתרין אנפין. הוא מביא כמה דוגמאות בגמרא שמישהו התפלל והנוסח 
 –שהתפלל, תפלה מהלב, התבודדות של רבי נחמן, לא תפלה מהסידור 

הוא התפלל מתוך הלב, אך בגלל שמה שאמר התפרש הפוך הוא לא 
השיג את המבוקש שלו. כלומר, צריך לשים לב שמה שתאמר בתפלה 
שלך יהיה ברור מאד. זה חידוש, כי הייתי חושב שהקב"ה הרי רואה 
ללבב, ומה כל כך חשוב איך אני אומר זאת? הקב"ה יודע מה אני מכוון. 

בעולם שלנו, לפני הגאולה, ולפני  –בינתים צריך לומר, בקטע הזה, ש
יש מקטרגים על האדם,  –שיתקיים "את רוח הֻטמאה אעביר מן הארץ" 

שאינו נקי וצדיק. היות שיש מקטרגים הם מנסים לתפוס אותך על 
מאד להזהר -הלשון. כמו בתקשורת, זו הדוגמה הכי טובה. צריך מאד

ך. זה רק כל עוד שיש ולדעת מה שיש לך לומר נכון, שלא יתפרש הפו
תקשורת עוינת. אם לא היתה תקשורת עוינת לא היתה בעיה. כנראה 
שבעולם שלנו גם בתקשורת לה' יכול להיות באמצע איזה מראיין 
שדווקא יתפוס אותך על הדבור שלך ויפרש אותו לא נכון, ולכן צריך 

 (אב ע"ב-י"ד מנחם-אור ל)             להזהר לומר דברים ברורים ונכונים.

 
 צדקה של רבי בונים מפשיסחאה

 צדקה.ההמצוה העיקרית של חדש אלול ועשרת ימי תשובה היא מצות 
פעם הגיע סיפור יפה שמסופר על הרבי ר' בונים מפשיסחא.  כעת נספר

רבי בונים לאיזו עיירה בה גר יהודי שהיה עני ומסכן מאד. רבי בונים הגיע 
לביתו של היהודי והעניק לו סכום הגון במתנה. אחרי שהוא נתן לו סכום 
לצדקה הוא שמע שהילדים בוכים מרעב, לכן הוא לא הסתפק בסכום 

ג להביא להם אוכל כדי שיאכלו מיד. אחרי שהם אכלו לצדקה אלא דא
הוא ראה שגם אין להם בגד ללבוש והביא חיט לתפור להם בגדים, וכך 

רבי בונים  –הוא 'סדר' אותם מאלף ועד תיו. כתוב "צדקה תרומם גוי" 
ממש 'הרים' אותם בצדקה. לפני שהוא עזב את העיירה פנה שוב רבי 

וד מתנת צדקה הגונה לתת לו. היהודי סרב בונים ליהודי ואמר שיש לו ע
לקבל סכום זה ותמה מדוע, אחרי הצדקה הגדולה שכבר נתן לו הרבי 

 במזומן ואחרי כל העזרה בפועל, רוצה הרבי לתת עוד סכום?!
יש מחלוקת בראשונים האם נתינת צדקה תלויה בנכונות של העני לקבל, 

מקיימים את המצוה.  –גם אם העני מסרב לקבל  –או שבעצם הנתינה 
, שזו מחלוקת של הרמב"ם עם רש"י על החומש בפרשתנו הרבי אומר

. יש סברא שזו הסבה שלא מברכים על מצות צדקה, כי היא פרשת כי תצא
 .ויתכן שהעני יסרב תלויה בדעת המקבל

בכל אופן, רבי בונים הפציר בעני לקחת את הצדקה. הוא הסביר לו שידוע 
לו שכל מה שהוא נשלח מן השמים לעיירה זו היה כדי לקיים מצות 
צדקה, ורק אם יתן לו כעת סכום נוסף יקיים מצוה זו כדבעי. הוא הסביר 

ולא ירע לבבך  "נתון תתן לו –זאת לפי פירוש מקורי בפסוק בפרשתנו 
בתתך לו". הפשט הוא שצריך לתת לעני ולא להיות עצוב מכך, אבל רבי 
בונים הסביר כי הפסוק מורה לקיים "נתון תתן לו" בשל מצות צדקה 
ומזהיר "ולא ירע לבבך בתתך לו", שנתינתך לא תהיה מכיון שמצבו של 

לכן, העני עושה לך 'רע על הלב' ורחמיך עליו גורמים לנתינת הצדקה. 
אמר רבי בונים, עד כה מצבך היה כה קשה עד שנתתי מפני שרחמתי 
עליך, 'רע לבבי' מהסבל שראיתי ורחמתי עליך )כפי שמסביר האבן עזרא 

 –על "רחום וחנון" ש"רחום" בא מראית הסבל ו"חנון" משמיעת הצער 
כפי שכתוב "ושמעתי כי חנון אני"(. רק כעת,  –שמיעה בדערהער פנימי 

מצוקה הראשונה חלפה, אוכל לקיים את מצות צדקה כדבעי, אחרי שה
ככתוב בתורה, לשמה נשלחתי לכאן מהשמים, ונתינה זו האחרונה תהיה 

 באמת "נתון תתן לו" רק בשל מצות ה'.
הסיפור ממחיש היטב את שתי מדרגות הרחמים שהקדמנו ביחס  

אליהן. בטבע כל ישראל, גם מצד הנפש החיונית, יהודים הם רחמנים. 
חלק הטוב של הנפש הבהמית של יהודי כולל את סימניהם של יהודים 

וגם הרחמים של הנפש הבהמית  –בישנים, רחמנים וגומלי חסדים  –
בונים שנתינת הצדקה לא צריכה  הם רבים. ועם זאת, מפרש רבי

להסתפק במה שבא מהטבע היהודי, בצער וברחמים שמתעוררים 
בנפש כשרואים את מצוקת העני, כפירושו ל"ירע לבבך בתתך לו". 
נתינת הצדקה צריכה לבוא מרחמי הנפש האלקית, רחמים עליהם 

 מצוה ה' במצות "נתון תתן לו".
 –דוגמת בקור חולים  –לת ידוע שאת המצוות המעשיות של עזרה לזו

מונה הרמב"ם בכלל מצות "ואהבת לרעך כמוך". יש מוני מצוות, כמו 
הבה"ג, שמונים כל אחת מהמצוות הללו בפני עצמה אבל הרמב"ם 
כולל אותן במצות אהבת ישראל. אמנם, חז"ל למדו מצוות אלה 

מה הוא מבקר חולים אף אתה בקר חולים,  –מהמצוה ללכת בדרכי ה' 
וא קובר מתים אף אתה קבור מתים וכיו"ב. רש"י מביא את מה ה

"הדבק  –המצוה ללכת בדרכי ה' על פסוק בפרשתנו, "ובו תדבקון" 
כמו שעשה הקב"ה". גם  ,בקר חולים ,קבור מתים ,גמול חסדים ,בדרכיו

מביא  –שלומד מצוה זו בעיקר מהפסוק "והלכת בדרכיו"  –הרמב"ם 
, )פרשת כי תצא( וק מפרשתנוכמה פסוקים על המצוה וביניהם הפס

 זו הוא להדמות לה' במדותיו )ולא אך אצל הרמב"ם עיקרה של מצוה
אפשר לקיים את מצות הצדקה, ככל עולה, אם כן, ש בפעולותיו(.

או כמצוה )פרטית  –המצוות של עזרה לזולת, בשתי רמות של כוונה 
או כללית( של אהבת ישראל, כאשר המצוה היא קומה נוספת של 
רחמים אלקיים על גבי הרחמים הטבעיים שלנו, רחמים אלקיים אותם 
נותן לנו ה' בצוותו על המצוה )לשם שמים, ולא מתוך ה"ירע לבבך" 
הטבעי(, או כמצוה לדבוק בדרכי ה', שאזי הרחמים שבלב הם בעצם 

הרחמים הטבעיים של יהודי, הזדהות עם רחמיו של ה' עצמו. 
שמתלבשים ממש בנפש הבהמית, הם בגדר אור אין סוף הממלא כל 
עלמין. בקיום המצוה ממשיכים רחמים מהסובב כל עלמין לממלא כל 

זהו יחוד קוב"ה ושכינתיה שבכל מצוה, יחוד הסובב והממלא,  –עלמין 
כפי שמסביר אדמו"ר הזקן בתניא. קיום המצוה מתוך הזדהות עם 

ביטוי לרחמים  רחום אף אתה היה רחום", הוא רחמי ה' עצמו, "מה הוא
 (אדר"ח אלול ע"ו)               במדרגה העליונה, רחמי עצמות ה' כביכול.

 
 

רבי נחמן מדבר על כך שעל היהודי לתקן את הלב שלו. הזמן שמתקנים 
הימים הנוראים. הוא מביא עוד את הלב הוא עכשיו, בחדש אלול, לפני 

 –". אם יש לאדם לב אבן ההפכי הצור אגם מיםפסוק מתהלים, מהלל, "
צור )לפעמים צור הוא משהו טוב, "צור לבבי" הוא ביטוי חיובי, אבל הוא 

אם הלב הוא קשוח, לא רגיש, לא רחמן )ויכול  –אומר שצור הוא גם אבן( 
להיות ההיפך מרחמן, אכזר, ר"ל(, צריך לרכך את הלב, צריך להפוך את 

זה "ההפכי ]עבודה של אתהפכא[ הצור אגם מים". צריך הצור למים. 
          .   צדקהלהפוך את הצור של הלב למים, ואיך עושים את זה? על ידי 

 ג("א אלול ע")כ                                                                                 

 
שכל תורה שאין  אומרים חז"ל,כך  , ועלגמילות חסדיםיא בגימטר תורה

עמה גמילות חסדים לא מתקיימת, "כל האומר אין לי אלא תורה אפילו 
תורה אין לו" אלא תורה וצדקה, גמילות חסדים. הוא אומר שיש מי 
שאצלו העיקר הוא תורה, יושב בבית המדרש, עם מעט גמילות חסדים 

ללימוד, ויש מי שכל היום עסוק בגמילות חסדים אבל גם קובע שטפלה 
 אב ע"ו(-)כ"ו מנחם             הוא העיקר בהבאת משיח. - עתים לתורה


